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STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY Közhasznúsági melléklet 
 

 Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

 
Az Alapítvány tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - 
az alábbiakban foglalható össze. 

Az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26 paragrafus c) pontja 
szerint az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:  

• Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

• Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

A szervezet a székhelyén érhető el 1093 Budapest, Fővám tér 8.  

A STUDIUM GENERALE Alapítványt 1991-ben hozták létre, a Corvinus Egyetemen működő 
STUDIUM GENERALE hallgatói szervezet támogatása céljából. A STUDIUM GENERALE a 
BCE felvételi előkészítő szervezete. Célja a valamilyen okból hátrányos helyzetű 
középiskolások tanulmányaikban való támogatása és az érettségire történő felkészítése. Ez a 
támogatás oktatási-nevelési formában nyilvánul meg.  

Az Alapítvány ezen céljának megvalósítása érdekében oktatja ezen hátrányos helyzetű 
középiskolásokat, részükre különböző táborokat szervez. 

Működése kiterjed az ország egész területére, kiadásait természetes – és jogi személyek adományaiból, 
hozzájárulásaiból fedezi. 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esély egyenlőségének 
elősegítése. 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4.ő (1) a)-u) 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: felvételi előtt álló diákok felkészítése 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1500 Fő 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

 
A szervezet alaptevékenysége három pilléren nyugszik, melyek: hagyományos oktatás, 
távoktatás (e-learning) formájában történő felkészítés és 7 napos intenzív tábori felkészítés. 

A hagyományos oktatás színteréül a Corvinus Egyetem közraktár utcai épületének termei 
szolgálnak. Formáját tekintve kiscsoportos (20-30 fő) szemináriumi oktatásról van szó, ahol a 
középiskolás diákok három oktatott tárgyunkból (matematika, történelem és közgazdaságtan) 
választva, hetente egy alkalommal, szombaton, diáktanáraink által vezetett 4 órás 
szemináriumon vehetnek részt. 

A Budapesttől távolabb élő diákoknak nyújt alternatívát a távoktatás (e-learning) formájában 
történő felkészítés, mely a tanév során folyamatosan közzétett online tananyagokat és 
feladatsorokat jelent. A diákokat itt ugyanúgy tanárok mentorálják a sikeres felkészülésben, 
ezzel is személyesebbé téve az oktatást. 

Az évközben legjobban teljesítő dákok számára, a diákok mintegy 10%-a -150 fő- számára 
szervezett évi két intenzív felkészítő tábor rendezése, a tavaszi illetve nyári szünet időtartama 
alatt. A felkészítés napi kétszer 4 óra tanítás, mely a tábor végén próba érettségivel egészül ki.  
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A táborok célja az intenzív felkészítés által elért szakmai fejlődésen túl a diákok motiválása 
(esti programok, egyetemi élet bemutatása), mely sok esetben kulcsfontosságú a jó 
eredményhez, valamint ezen felül olyan háttér és környezet nyújtása, amely megkönnyíti az 
egyetemi integrációt az előzetesen kiépített kapcsolatok által, és fórumot teremt a kapcsolatok 
további fenntartásához és elmélyítéséhez. 

2013. évben a STUDIUM GENERALE mintegy 150 tanára kb. 1500 diákkal állt kapcsolatban, 
nagy részüket személyesen 30-40 fős csoportokban, míg kb. 300 diákot távoktatás útján 
tanítva. 

A Tavaszi Táborban a legszorgalmasabb 150 fő 12.-es diákot a Hallgatói szervezet önkéntesei 
tanították napi nyolc órában matematikából, történelemből és közgazdaságtanból, ahol ezen 
kívül a szakmai felkészülésüket segítő előadásokat is tartottunk számukra.  

A Nyári Táborban a 11.-es diákoknak szerveztük, ahol a napi hat óra tanulás jó alapot nyújt az 
érettségire való felkészüléshez.  

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink motiváltak legyenek a Budapesti Corvinus Egyetemre való 
bekerüléshez, célunk, hogy a tanulás mellett életre szóló élménnyel legyenek gazdagabbak, 
ezért mind a táborokban, mind a hétvégi tanórák mellett különböző programokat szerveztünk 
számukra, amelyek révén jobban megismerhetik az egyetemet, illetve egymást.  

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem 
értéke 

Felhasználás célja 

Anyagköltség 4 457 oktatáshoz szükséges segédletek 

Bérleti díjak 1 371 képzéshez szükséges helyiség biztosítása 

Könyvelés díja 114 számviteli szolgáltatás 

Posta, telefon, internet 128 posta, telefon, internet költség 

Tábori ellátás költsége 3 578 diákok rekreációja 

Pénzügyi szolgáltatások értéke 5 banki költség 

Összesen: 9 653   
 

Az Alapítvány személyi felajánlásokból, magánszemélyektől, vállalkozásoktól és a Budapesti 
Corvinus Egyetemtől kapott támogatásokból, valamint az adó 1%-ból finanszírozza a 
működési kiadásokat.  

Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév 

Támogatás 2 320 8 454 
Központi költségvetési 3 238 3 120 
Pályázati bevétel 74 750 

Összesen: 5 632 10 254 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 

A 2013. évben az Alapítvány, cél szerinti juttatásban nem részesült.  
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5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Az Alapítvány vezető tisztségviselői a tárgyévben  juttatásban nem részesültek. 

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév 

B. Éves összes bevétel 5 632 12 331 
ebből:     
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 3 238 3 120 
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 
E. Normatív támogatás 0 0 
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 0 0 
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 2 394 9 211 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 1 475 9 805 
ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 0 0 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 9 653 
K. Adózott eredmény 0 0 
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 150 150 
 

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése (1000HUF) 
 Igen Nem Értéke 

Erőforrás-ellátottság mutatói       
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X  8 982 
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X  0 
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]  X 0.00 

Társadalmi támogatottság mutatói       
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X  0.55 
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X  0.85 
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X  150 
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1. Általános információk a beszámolóhoz 

1.1. A gazdálkodó bemutatása 
 
A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY 1991. évben alakult, meghatározott cél elérésére. A 
létrehozás célja, a Corvinus Egyetemen működő Studium Generale hallgatói szervezet 
támogatása. A Studium Generale a BCE felvételi előkészítő szervezete.  

Studium Generale fő célja, hogy ingyenes szemináriumok és táborok szervezésével segítséget 
nyújtson a középiskolásoknak, leginkább a szociálisan rászorulóknak, a felsőoktatási 
intézményekbe való bekerülésben, a közép- és emelt szintű érettségi vizsgákon való sikeres 
szereplésben. Célja, az esélyegyenlőtlenségek csökkentése, a jövendő magyar értelmiség 
összetételének kedvező alakítása. Ez a támogatás oktatási-nevelési formában nyilvánul meg.  

Az Alapítvány ezen céljának megvalósítása érdekében oktatja ezen hátrányos helyzetű 
középiskolásokat. Minden évben szervez egy hétnapos Tavaszi Tábort a végzős diákoknak, 
valamint egy hétnapos Nyári Tábort a 11.-es tanulók számára. A program célja, hogy a 
diákoknak egy átfogó és strukturált felkészülést nyújtson, ezzel hozzásegítve őket a sikeres 
érettségihez, és a felsőoktatásba történő sikeres felvételihez.  

1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban 

Leányvállalatok 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt 
döntő befolyással, amely a számviteli előírások szerint leányvállalatának minősül. 

Társult vállalkozások 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt 
mértékadó befolyással, amely a számviteli előírások szerint társult vállalkozásnak minősül. 

Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások 

A gazdálkodó a fordulónapon más, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban nem bírt 
befolyással. 

Többségi befolyás gazdasági társaságban 

A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett többségi befolyással. 

Minősített többséget biztosító befolyás gazdasági társaságban 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem 
rendelkezett minősített többséget biztosító befolyással. 

1.3. Ellenőrzött társaság irányítói 

Konszolidálásba bevonás 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY a fordulónapon nem minősült sem leányvállalatnak, sem 
közös vezetésű vállalkozásnak, sem társult vállalkozásnak, így konszolidálásba semmilyen módon nem 
került bevonásra. 
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1.4. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei 

Az általános üzleti környezet - különösen az elhúzódó globális pénzügyi- és gazdasági válság és annak 
hatásai - a tárgyévben nem volt kedvező, a gazdálkodás összességében kedvezőtlen piaci körülmények 
között zajlott. 

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a 
STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni 
tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. 

1.5. A beszámoló közreműködői 

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes 
könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli 
szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel 
(igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, regisztrálási száma: 
Csikós Zoltán PM127558. 

A beszámoló aláírója 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY számviteli beszámolóját (a mérleget, az 
eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével a STUDIUM 
GENERALE ALAPITVÁNY képviseletére jogosult személyek Rákosa Gábor Gergely, Ruttkay-
Miklián Balázs, Sarkadi Nagy András közül kettő köteles aláírni. 

A tárgyévi beszámoló adatai - mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más 
jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs - könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

1.6. Beszámoló nyilvánossága 

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által 
előírt nyilvánosságon túl a székhelyen (pontos címe: 1093 Budapest, Fővám tér 8.) megtekinthetők.  

Az STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY beszámolóját a honlapján is közzéteszi: 
(www.studiumgenerale.hu), valamint az OBH-nak is megküldi.  

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. A könyvvezetés módja 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és 
szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló 
összeállítása az erre kijelölt belső szerv feladata. 

2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer 
forintban kerülnek feltüntetésre. 

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok 

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY 
kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot 
adó körülmény nem merült fel. 

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása 

A tárgyévben a STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY számviteli politikájában olyan változás nem 
történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna. 
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2.5. Beszámoló választott formája és típusa 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan éves 
beszámolót készít. 

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás. 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a 
mérleget mind az eredménykimutatást 'A' változatban állította össze. 

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került 
összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő 
értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó. 

2.6. Üzleti jelentés 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY üzleti jelentés készítésére nem kötelezett. 

2.7. Mérlegkészítés választott időpontja 

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági 
események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 
2014.04.30 

2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése 

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját 
tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti 
mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. 
Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem 
elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 

2.9. Jelentős összegű különbözetek értelmezése 

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében 
jelentős összegnek a 100 EFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A 
fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott. 

2.10. Jelentős összhatás értelmezése 

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős 
különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy 
eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben 
változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott. 

2.11. Devizás tételek értékelése 

Alkalmazott devizaárfolyam 

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és 
kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és 
ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a 
számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, 
hivatalos devizaárfolyamon történik. 

2.12. Értékcsökkenési leírás elszámolása 

Értékcsökkenési leírás módja 
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Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből 
adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték 
figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az 
értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. 

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága 

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti 
évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, 
mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt 
megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik. 

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása 

A 100 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű 
jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési 
leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem 
kell. 

Nem jelentős maradványérték 

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az 
eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 
100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget. 

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja 
meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy 
az ennek megfelelő devizaösszeget. 

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása 

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi 
változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számviteli politikai döntések miatt további változások az 
előző üzleti évhez képest nem történtek. 

2.13. Értékvesztések elszámolása 

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti 
értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek 
minősül a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet. 

2.14. Visszaírások alkalmazása 

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok 
szerint történik. 

2.15. Értékhelyesbítések alkalmazása 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a 
mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel. 

2.16. Valós értéken történő értékelés 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván 
élni, így a mérlegben sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, 
az eredménykimutatás értékelési különbözetet nem tartalmaz. 
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2.17. Alapítás-átszervezés költségei 

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző 
üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el. 

2.18. Kísérleti fejlesztés aktiválása 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével 
nem kíván élni, azokat - az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei 
között számolja el. 

2.19. Vásárolt készletek értékelése 

A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított 
áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi 
beszerzések egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett 
készletek kerültek elsőként felhasználásra. 

2.20. Saját termelésű készletek értékelése 

A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges 
előállítási értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg. 

2.21. Céltartalék-képzés szabályai 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a 
várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok 
szerint képez. 

2.22. Leltározási szabályok 

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az 
általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem 
változtak. 

2.23. Pénzkezelési szabályok 

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok 
szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 

2.24. Önköltségszámítás szabályai 

Nagyságrendi mentesítés alapján a STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY az önköltségszámítás 
rendjét nem szabályozta. Az önköltség meghatározása az általános szabályok szerint, utókalkulációval 
történik. 

2.25. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY tevékenysége alapján más jogszabály által további, a 
sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett. 
 
 
 



-9- 

STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY Kiegészítő melléklet 
 

3. Elemzések 

3.1. Adatok változása 

Mérlegadatok változása 
 

 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Abszolút 
változás 

  ESZKÖZÖK (aktivák)       

01. A. Befektetett eszközök 0 0 0 

02. I. Immateriális javak 0 0 0 

10. II.Tárgyi eszközök 0 0 0 

18. III.Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 

27. B.  Forgóeszközök 13 193 16 183 2 990 

28. I.  Készletek 0 0 0 

35. II. Követelések 0 0 0 

43. III.Értékpapírok 0 0 0 

49. IV. Pénzeszközök 13 193 16 183 2 990 

52. C.  Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 

56. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 13 193 16 183 2 990 

  FORRÁSOK (passzívák)       

57. D.  Saját tőke 13 152 16 106 2 954 
58. I.  Jegyzett tőke 10 10 10 

60. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 0 

61. III.Tőketartalék 0 0 0 

62. IV. Eredménytartalék 8 976 13 467 4 491 

63. V.  Lekötött tartalék 0 0 0 

64. VI. Értékelési tartalék 0 0 0 

67. VII.Mérleg szerinti eredmény 4 166 2 629 -1 537 

68. E.  Céltartalékok 0 0 0 

72. F.  Kötelezettségek 41 77 36 

73. I.  Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 

77. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 

86. III.Rövid lejáratú kötelezettségek 41 77 36 

98. G.  Passzív időbeli elhatárolások 0 0 0 

102. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 13 193 16 183 2 990 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



-10- 

STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY Kiegészítő melléklet 
 

Eredménykimutatás adatainak változása 
 

 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Változás %-
ban 

I. Értékesítés nettó árbevétele 5 632 2 077 -63.12 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0.00 

III. Egyéb bevételek 0 10 254 100.00 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 1 475 6 227 322.17 

V. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0.00 

VI. Értékcsökkenési leírás 0 0 0.00 

VII. Egyéb ráfordítások 0 3 578 100.00 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 4 157 2 526 -60.76 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 9 103 1 044.44 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0.00 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 9 103 1044.44 

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 4 166 2 629 -36.90 

X. Rendkívüli bevételek 0 0 0.00 

XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0.00 

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 0 0.00 

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 4 166 2 629 -36.90 

XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 0.00 

F. ADÓZOTT EREDMÉNY 4 166 2 629 -36.90 

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 4 166 2 629 -36.90 
 

3.2. Mérlegtételek megoszlása 

Eszközök összetétele és annak változása 
 

Eszköz Előző időszak 
(%) 

Tárgyidőszak 
(%) 

Befektetett eszközök 0.01 0.00 
Immateriális javak 0.01 0.00 
Tárgyi eszközök 0.00 � � � � �  
Befektetett pénzügyi eszközök 0.00 0.00 

Forgóeszközök 99.99 100.00 
Készletek 0.00 0.00 
Követelések 0.00 0.00 
Értékpapírok 0.00 0.00 
Pénzeszközök 99.99 100.00 

Aktív időbeli elhatárolások 0.00 0.00 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100.00 100.00 
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Források összetétele és annak változása 
 

Forrás Előző időszak 
(%) 

Tárgyidőszak 
(%) 

Saját tőke 99.69 99.53 
Jegyzett tőke 0.08 0.00 
Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0.00 0.00 
Tőketartalék 0.00 0.00 
Eredménytartalék 68.03 83.28 
Lekötött tartalék 0.00 0.00 
Értékelési tartalék 0.00 0.00 
Mérleg szerinti eredmény 31.58 16.25 

Céltartalékok 0.00 0.00 
Kötelezettségek 0.31 0.47 
Hátrasorolt kötelezettségek 0.00 0.00 
Hosszú lejáratú kötelezettségek 0.00 0.00 
Rövid lejáratú kötelezettségek 0.31 0.47 

Passzív időbeli elhatárolások 0.00 0.00 
FORRÁSOK ÖSSZESEN 100.00 100.00 

 

3.3. Vagyoni helyzet 

Saját tőke változása 

A saját tőke az előző évhez képest 2,953 EFt értékkel, 22.5 %-kal növekedett.  

Tőkeerősség 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY saját tőke aránya a tárgyévben 99.5 %.  

Tőkeszerkezeti mutató 

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 0.3 %-át, a tárgyévben 0.5 %-át tették ki. A tőkeszerkezet 
az előző évhez képest a külső források felé tolódott el. 

Kötelezettségek dinamikája 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY kötelezettségei az előző évhez képest 36 EFt értékkel 
növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott. 

3.4. Likviditás és fizetőképesség 

Pénzeszközök változása 

A pénzeszközök állománya 2,990 EFt értékkel, 22.7 %-kal növekedett. 

Likviditási gyorsráta 

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök 
együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 
321.78, a tárgyévben 210.17 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított. 

Likvid eszközök aránya 

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 100.0 %, 
a tárgyévben 100.0 % volt. 
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Hosszú távú likviditás 

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző 
évben 321.78, a tárgyévben 210.17.  

Kötelezettségek és likvid eszközök 

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték 
a kötelezettségeket. 

Kötelezettségek és bevételek 

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 14 napi 
árbevétel nyújtana fedezetet. 

3.5. Jövedelmezőség 

Bevétel alakulása 

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 5,641 EFt, a tárgyévben 
12,434 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 6,793 EFt értékkel, 120.4 %-kal növekedett. 

Vagyonarányos adózott eredmény (ROA) 
Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 31.6 %-át, a tárgyévben a 16.2 %-át teszi ki. 

Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE) 
Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 31.7 %, a tárgyévben 16.3 % volt. 

Árbevétel arányos adózott eredmény 

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 740 Ft, a tárgyévben 1,266 Ft volt. 

Bevétel arányos adózott eredmény 

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 739 Ft, a tárgyévben 211 Ft adózott eredmény 
jutott. 

Egy napra jutó árbevétel 
A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 15 EFt, a tárgyévben 34 EFt volt. 

A mérleg szerinti eredmény dinamikája 

A mérleg szerinti eredmény az előző évben 4,166 EFt, a tárgyévben 2,629 EFt volt.  

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

4.1. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem 
tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz. 

4.2. Sajátos tételbesorolások 

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása 
bemutatást kívánna. 

4.3. Összehasonlíthatóság 

Össze nem hasonlítható adatok 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti 
átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 
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Tétel átsorolások 

A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az 
egyes eszközök és kötelezettségek minősítése saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések 
miatt nem változott. 

Értékelési elvek változása 

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain 
túl - nem változtak. 

4.4. A mérleg tagolása 

Összevont tételek a mérlegben 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY a mérleg arab számmal jelzett tételei összevonásának 
lehetőségével a tárgyévben nem élt. 

Új tételek a mérlegben 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. 

4.5. Valós értéken történő értékelés bemutatása 

Pénzügyi instrumentumok 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY pénzügyi instrumentumait sem az előző évben, sem a 
tárgyévben valós értéken történő értékelés címen nem értékelte át. 

Piaci érték (jelenérték) meghatározása 

Tekintettel arra, hogy a STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY a valós értéken történő értékelés 
lehetőségével nem élt, így a piaci érték (jelenérték) meghatározásának módját nem határozta meg. 

Valós értékelés értékelési különbözetei 

A beszámolóban valós értéken történő értékelés értékelési különbözete egyetlen pénzügyi 
instrumentum esetében sem szerepel. 

Valós értékelés értékelési tartalékai 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt, így 
a saját tőkében e címen értékelési tartalék nem szerepel. 

Származékos ügyletek bemutatása 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY - mivel a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem 
élt - származékos ügyletei bemutatására nem kötelezett. 

4.6. Mérlegen kívüli tételek 

Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek 

A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, 
vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs. 

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek 

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése 
szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. 
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4.7. Saját tőke 

Jegyzett tőke alakulása 

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott. 

4.8. Céltartalékok 

Céltartalékok - várható kötelezettségekre 

A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem 
szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták. 

Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre 

A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző 
évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését nem indokolták. 

Céltartalékok - jövőbeni költségekre 

A mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem 
szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták. 

4.9. Kötelezettségek 

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn. 

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. 

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn. 

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre 

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy 
önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú 
lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra. 

Kötelezettségek átsorolása 

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes 
törlesztése átsorolására nem került sor. 

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn. 

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

5.1. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem 
tárt fel, az eredménykimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz. 
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5.2. Össze nem hasonlítható adatok 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi 
változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

5.3. Az eredménykimutatás tagolása 

Összevont tételek az eredménykimutatásban 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY az eredménykimutatás arab számmal jelzett tételei 
összevonásának lehetőségével a tárgyévben nem élt. 

Új tételek az eredménykimutatásban 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. 

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban 

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a STUDIUM GENERALE 
ALAPITVÁNY a tárgyidőszakban nem élt. 

Tételek elhagyása az eredménykimutatásban 

Az eredménykimutatásban - az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében - az előírt séma 
szerinti összes tétel feltüntetésre kerül, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban. 

5.4. Bevételek 

Bevételek alakulása 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az 
alábbi táblázat: 
 

Bevételek alakulása és megoszlása 

Bevétel-kategória Előző év Tárgyév 
 1000HUF % 1000HUF % 

Árbevétel 5 632 99.8 2 077 16.7 

Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 0 0.0 

Egyéb bevételek 0 0.0 10 254 82.5 

Pénzügyi műveletek bevételei 9 0.2 103 0.8 

Rendkívüli bevételek 0 0.0 0 0.0 

Bevételek összesen 5 641 100.0 12 434 100.0 
 

Árbevétel tevékenységenként 

Az értékesítés nettó árbevétele egymástól jelentősen különböző tevékenységek, szolgáltatások szerint - 
annak homogenitása miatt - nem bontható meg. 

Export árbevétel bemutatása 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY a beszámolási időszakban exportértékesítést nem 
teljesített. 

Végleges jelleggel kapott támogatások 

A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, elszámolt vissza nem térítendő 
támogatások főbb jellemzőit - külön bemutatva a felhasználást jogcímenként és évente - mutatja be az 
alábbi táblázat. 
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Végleges jelleggel kapott támogatások 

Támogatás (1000HUF) Kapott Felhasználás Rendelkezésre 
 összeg korábbi tárgyévi álló összeg 

Önkormányzati 0 0 0 0 

Központi 3 120 10 3 120 0 

Nemzetközi 0 0 0 0 

Más gazdálkodótól kapott 1 768 0 1 768 0 

Magánszemélyektől kapott 1 368 0 767 0 

Társadalmi szervezettől kapott 3 248 0 3 248 0 

Pályázati úton nyert 750 0 750 0 

Összesen: 10 254 10 9 653 0 
 

Visszatérítendő kapott támogatások 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY támogatási program keretében a beszámolási időszakban 
visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatást tevékenysége fenntartására, fejlesztésére sem 
önkormányzati, sem központi, sem nemzetközi forrásból, sem más gazdálkodótól nem kapott, illetve 
nem számolt el. 

Támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk 

Jogszabály támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk közlését a STUDIUM GENERALE 
ALAPITVÁNY számára nem írja elő. 

Rendkívüli bevételek 

A beszámolási időszakban rendkívüli bevétel elszámolására nem került sor. 

5.5. Ráfordítások 

Ráfordítások alakulása 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be 
az alábbi táblázat: 

Ráfordítások alakulása és megoszlása 

Ráfordítás-kategória Előző év Tárgyév 
 1000HUF % 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 1 475 100.0 6 227 63.51 

Személyi jellegű ráfordítások 0 0.0 0 0.0 

Értékcsökkenési leírás 0 0.0 0 0.0 

Egyéb ráfordítások 0 0.0 3 578 36.49 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0.0 0 0.0 

Rendkívüli ráfordítások 0 0.0 0 0.0 

Ráfordítások összesen 1 475 100.0 9 805 100.0 
 
Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei 

A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra. 

Rendkívüli ráfordítások 

A beszámolási időszakban rendkívüli ráfordítás elszámolására nem került sor. 
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5.6. Eredmény 

Döntés az eredmény felhasználásáról 

A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény 
felhasználásra vonatkozó javaslattal. 

Az adózott eredmény felhasználása 

Az arra jogosult szerv döntése alapján az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott eredményből 
osztalék nem kerül kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül. 

Lezárt határidős, opciós és swap ügyletek az eredményben 

A gazdálkodónak a beszámolási időszakban határidős, opciós, valamint swap ügyletei nem voltak. 

6. Tájékoztató adatok 

6.1. Import beszerzések 

A gazdálkodónak a beszámolási időszakban import beszerzése nem volt. 

6.2. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek 

A beszámolási időszakban a STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY kapcsolt felekkel semmiféle 
ügyletet nem bonyolított. 

6.3. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások 

Vezető tisztségviselők munkadíja 

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért az üzleti év után 
semmiféle járandóságban nem részesültek. 

Vezető tisztségviselők egyéb juttatásai 

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai az üzleti évben semmiféle 
előleget, kölcsönt nem kaptak, nevükben garancia vállalására nem került sor. 

Korábbi vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kötelezettségek 

A korábbi vezető tisztségviselőkkel, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjaival szemben semmiféle 
nyugdíjfizetési kötelezettség nem áll fenn. 

Könyvvizsgáló által felszámított díjak 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által 
felszámított díjak bemutatása nem előírás. 

6.4. Bér- és létszámadatok 

Létszámadatok 

A STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY a tárgyévben munkavállalót nem foglalkoztatott. 

Béradatok, személyi jellegű egyéb kifizetések 

A tárgyévben bérköltség nem került elszámolásra. A tárgyévben munkavállalóknak egyéb személyi 
jellegű kifizetés nem történt. 

6.5. Környezetvédelem 

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok 

A tevékenység jellegéből adódóan a STUDIUM GENERALE ALAPITVÁNY nem termel, és nem tárol 
veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők. 
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Környezetvédelmi költségek 

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség 
nem került elszámolásra. 

Környezetvédelmi céltartalékok 

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem 
az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt. 

6.6. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok 

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a 
megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához. 


